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O „Cudzie nad Wkrą” w publikacjach 
Niewiele jest polskich 

wsi, o których można 
przeczytać w encyklope-
diach. Swoje stałe miejsce 
ma w nich Borkowo. To, co 
wydarzyło się 84 lata temu 
w tej małej wiosce, położo-
nej w okolicach Nasielska 
miało ogromny wpływ na 
losy naszej Ojczyzny.
W Wielkiej Encyklopedii PWN 
z 2001 roku zapisano: „Borkowo, 
w województwie mazowieckim 
(gmina Nasielsk), na Wysoczyź-
w województwie mazowieckim 
(gmina Nasielsk), na Wysoczyź-
w województwie mazowieckim 

nie Ciechanowskiej, nad Wkrą. 
14 – 15 VIII 1920, podczas 
wojny polsko – bolszewickiej 
1919 – 1921, zwycięskie walki 
oddziałów 5. armii generała W. 
Sikorskiego z wojskami sowiec-
kimi”.

Generał Władysław Sikorski jest 
jednogłośnie uznawany przez 
historyków za „autora zwycię-
stwa w bitwie warszawskiej”. 
Warto więc, właśnie w sierpniu, 
przytoczyć czytelnikom Życia 
Warto więc, właśnie w sierpniu, 
przytoczyć czytelnikom Życia 
Warto więc, właśnie w sierpniu, 

Nasielska – zwłaszcza młodzie-
ży - niektóre fragmenty książek 
opisujące wydarzenia, które 
kilkadziesiąt lat temu rozgrywały 
się w okolicach Nasielska. Nie 
można przy tym pominąć ważnej 
roli, jaką w pogromie sowietów 
odegrał Sikorski. 

W książce Olgierda Terleckiego pod tytułem „Generał Sikorski”(Wy-
dawnictwo Literackie Kraków, 1981 rok) czytamy: 
W książce Olgierda Terleckiego pod tytułem „Generał Sikorski”(Wy-
dawnictwo Literackie Kraków, 1981 rok) czytamy: 
W książce Olgierda Terleckiego pod tytułem „Generał Sikorski”(Wy-

„W walkach odwro-
towych generałowi Sikorskiemu wypadało opuścić Brześć, o którego 
fortyfikacje chciał się zaczepić nieco wcześniej niż się tego spodziewał; 
w niepowodzeniach tej fazy wojny nie był jednak dowódcą osamot-
nionym, ponadto zaś nie odpowiadał za błędy popełnione na głównym 
kierunku operacyjnym. Już chyba w operacji mozyrskiej zwrócił był na 
siebie uwagę skłonnością do manewru, bardzo rzadko wówczas prze-
jawianą przez dowódców, zapatrzonych w świeżutkie doświadczenia 
wojny pozycyjnej i wierzących niezachwianie w możliwie mocne 
okopy. Wojna zaś polsko-radziecka, wojna stosunkowo niedużych sił 
działających na ogromnych przestrzeniach, wymagała pod względem 
operacyjnym powrotu do ruchu i manewru. Od niedawna dowodzący 
w polu, Sikorski nie należał w żadnym razie do okopowych rutyniarzy. 
Toteż w pierwszych dniach sierpnia powierzono mu dowództwo 5 
Armii, która miała powstrzymać przeciwnika pomiędzy Modlinem i 
granicą Prus Wschodnich. Zadanie armii, stosunkowo słabej i mającej 
dopiero otrzymać wsparcie w postaci bitnej 18 Dywizji ściąganej aż z 
Wołynia, było w zasadzie defensywne. Lecz już 11 sierpnia, obejmując 
swe wojska i dokonując ich przeglądu pod Pułtuskiem i Ciechanowem, 
generał Sikorski powiedział w swym pierwszym rozkazie operacyjnym: 
„... zadaniem 5 armii jest podjęcie w najkrótszym czasie energicznej 
kontrofensywy w kierunku północnym w celu rozbicia sił nieprzyjaciel-
skich skoncentrowanych w tym rejonie oraz odzyskania odcinka frontu 
wzdłuż rzeki Narwi do Pułtuska, a dalej wzdłuż rzeki Orzyc do granicy 
niemieckiej...” Nurtowała go od początku idea ofensywnego użycia 
oddanych mu dywizji. Silny jednak nacisk radzieckiej 4 Armii i Korpusu 
kawalerii Gaja-Chana, omijających Warszawę i dążących ku dolnej 
Wiśle, zmusił do zarzucenia nieco zbyt optymistycznych zamiarów. 
Nowy rozkaz sztabu naczelnego dowództwa utrzymywał 5 Armię w roli 
obronnej. Pomimo wszystko Sikorski nie wyrzekł się zupełnie swej idei; 

zmodyfikował ją jednak odpowiednio na konferencji, która 12 sierpnia 
odbyła się w jego sztabie w Modlinie z udziałem dowódców podległych 
mu wielkich jednostek i przybyłych specjalnie z Warszawy szefa sztabu 
generalnego gen. Rozwadowskiego oraz francuskiego doradcy przy 
polskim naczelnym dowództwie, gen. Weyganda. „Po przedstawieniu 
sytuacji nieprzyjacielskiej i własnej przez generała Sikorskiego – pisze 
świadek owej konferencji Franciszek Adam Arciszewski, ówcześnie w 
stopniu majora dyplomowanego szef sztabu nadciągającej 18 Dywizji 
– i wyłuszczeniu jego zamiarów, odbyła się swobodna wymiana zdań 
wszystkich obecnych generałów. Generał Sikorski rozwijał projekt ze-
brania sił 5-ej armii nad Wkrą i uderzenia nimi w kierunku w s c h o d 
n i m, na 15-tą armię, nie zważając chwilowo na okrążające nas siły 
4-tej armii nieprzyjacielskiej. Po pobiciu armii 15-tej projektował on 
zwrócić się przeciwko 4-tej armii. Był to projekt zarówno śmiały, jak 
niebezpieczny, bo wymagał frontalnego natarcia zmęczonymi własnymi 
wojskami i pobicia 15-tej i części 3-ej armii sowieckiej, zanim, niedaleko 
będąca, 4-ta armia nieprzyjacielska zdoła interweniować...” W konkluzji 
dowódca 5 Armii otrzymał dużą swobodę w realizacji swego planu, 
który następnie został wykonany nie całkiem dokładnie, z dużymi 
odchyleniami od dyrektyw, ale za to skutecznie. 

Przejęty bliskością Płocka, Włocławka i Torunia, dowódca 4 Armii radziec-
kiej parł naprzód, nie oglądając się na sąsiadów i wytworzył lukę pomiędzy 
swymi wojskami i 15 Armią radziecką. Na flankę tej właśnie armii uderzył 
niespodziewanie gen. Krajowski ze swoją 18 Dywizją, złożoną w dużej 
mierze z ochotników z Francji i zaprawioną do ruchu jeszcze w walkach 
z Budiennym na południu Polski. Niemal jednocześnie oddział z VIII Bry-
gady kawalerii polskiej zaskoczył w Ciechanowie sztab 4 Armii radzieckiej 
i zniszczył jej radiostację. Od tej chwili Tuchaczewski stracił wpływ na tę 
poważną przecież część swych sił, z którymi zerwała się wszelka łączność. 
Jego 15 Armia została związana przez wojska Sikorskiego, a następnie po-
bita pod Nasielskiem; równocześnie znad Wieprza ruszyła kontrofensywa, 
którą osobiście prowadził Piłsudski i która doprowadziła do rozbicia 16 

fot. M. Stamirowski
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O „Cudzie nad Wkrą” w publikacjach 
Armii radzieckiej uderzającej wprost na Warszawę. 15 Armia radziecka 
rozpoczęła szybki odwrót; w tej sytuacji podchodząca już pod Płock, lecz 
nie odbierająca rozkazów swego wyższego dowództwa, 4 Armia znalazła 
się w odcięciu i razem z korpusem Gaja-Chana została wkrótce zniszczona 
przez dywizje 5 Armii polskiej. W ten sposób generał Sikorski, którego woj-
ska rozpoczęły i przeprowadziły tę bardzo odważną i skuteczną operację, 
znalazł się wśród autorów zwycięstwa w bitwie warszawskiej”.

O powierzonym Sikorskiemu zadaniu niedopuszczenia do okrążenia War-
szawy od północy, skąd kierowały się główne siły sowieckie, pisał Karol 
Popiel w książce „Generał Sikorski w mojej pamięci” wydanej w 1983 roku 
przez Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.

K. Popiel, osobisty przyjaciel Generała napisał m.in.: „Znosząc z niezwykłym 
spokojem dramatyczną sytuację i świadom straszliwej odpowiedzialności 
jaka na nim ciążyła, Sikorski wykorzystał zręcznie moment rozproszenia 
wojsk nieprzyjaciela i pobił 3 armię czerwoną pod Nasielskiem, a 16 sierpnia 
zdołał przełamać front 15 i 3 armii sowieckiej i wyrzucić ją za Narew. Generał 
Weygand, który w tym czasie odwiedził front, pisał do Piłsudskiego z wielkim 
uznaniem o talencie strategicznym Sikorskiego, dzięki któremu śmiertelne 
niebezpieczeństwo grożące Warszawie od północy zostało odwrócone. 
Ten fragment służby Sikorskiego w wojnie polsko-sowieckiej dowiódł, że 
obok niewątpliwych kwalifikacji organizacyjnej i administracyjnej natury, 
posiadał on nie mniejsze zdolności bojowe i dowódcze”.

Tak wydarzenia z sierpnia 1920 roku opisują autorzy książek, znawcy tego 
chwalebnego kawałka polskiej historii. Prości ludzie, bohaterowie tamtych 
wydarzeń mówili po prostu – „bolszewicy dostali wtedy w ...”

Dwie grupy ludzi, dwa sposoby określenia prawdy o wojnie polsko-sowiec-
kiej, a jedna prawda. To właśnie dzięki tamtym wydarzeniom i ludziom, 
którzy brali w nich udział – m.in. tym, spod Nasielska – Polska nie stała się 
częścią Związku Sowieckiego. 
     Opracował Dariusz Panasiuk 

Władysław Sikorski

dokończenie ze str. 2

UROCZYSTOŚCI 84. ROCZNICY BITWY NAD WKRĄ
W sobotę, 21 sierpnia 2004 r. pod pomnikiem w miej-

scowości Borkowo gm. Nasielsk odbyły się centralne 
uroczystości obchodów 84. rocznicy Bitwy nad Wkrą. 

Uroczystość rozpoczął od przywitania przybyłych gości gospodarz – Bur-
mistrz Nasielska, Bernard Dariusz Mucha. W uroczystości brali udział: przed-
stawiciel Prezydenta RP – pułkownik Władysław Staroń, posłowie na Sejm RP: 
Alicja Olechowska, Krzysztof Oksiuta i Janusz Piechociński, przedstawiciel 
Wojewody Mazowieckiego – Bogdan Krysiewicz, Dyrektor Gabinetu Wo-

jewody, przedstawiciel Dowódcy Wojsk Lądowych – pułkownik Stanisław 
Ekiert, delegat Biskupa Płockiego – ks. prałat dr Ryszard Czekalski, Wikariusz 
Biskupi ds. Katechetycznych, władze Powiatu Nowodworskiego reprezen-
towane przez Marię Kowalską – Starostę i Andrzeja Borowskiego – Wice-
starostę, Starosta Płoński – Kazimierz Dąbkowski, Komendant Powiatowy 
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim – nadinspektor Władysław Błażuk, 
Wójt Gminy Joniec – Bogdan Maranowski, Wójt Gminy Sochocin – Tomasz 
Wiktorowicz, Wójt Gminy Wieliszew – Wojciech Tarnawski, radni Rady Po-
wiatu Nowodworskiego oraz Rady Miejskiej w Nasielsku, kombatanci, poczty 
sztandarowe, przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, instytucji i 
firm oraz mieszkańcy Gminy Nasielsk i gmin-współgospodarzy.

Następnie odprawiona została msza św. w intencji bohaterów wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz naszej ukochanej Ojczyzny, której 
przewodniczył delegat Biskupa Płockiego – ks. prałat dr Ryszard Czekalski. 
W wygłoszonej homilii podkreślił on wagę toczonej w sierpniu 1920 roku 
Bitwy Warszawskiej, a w szczególności walk nad Wkrą, w okolicach Borko-
wa i w samym Borkowie. Podczas mszy św. oprawę muzyczną zapewniły: 
Orkiestra Garnizonowa z Siedlec pod batutą kapelmistrza kapitana Mirosława 
Rytla oraz młodzieżowy zespół z parafii św. Doroty w Cieksynie.

Po mszy św. odbyła się uroczystość wojskowa. Rozpoczął ją Hymn Narodo-
wy w wykonaniu Orkiestry Garnizonowej z Siedlec. Następnie głos w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zabrał pułkownik Władysław Staroń. 
Odczytał on zgromadzonym list, jaki Prezydent Aleksander Kwaśniewski 
skierował specjalnie do uczestników obchodów 84. rocznicy Bitwy nad 
Wkrą. W liście Prezydent napisał m.in.: „W 84. rocznicę Bitwy nad Wkrą chylę 
czoła przed jej bohaterami.”, „(…) Dzisiejsza rocznica kieruje nasze myśli ku 
Wkrą. W liście Prezydent napisał m.in.: „W 84. rocznicę Bitwy nad Wkrą chylę 
czoła przed jej bohaterami.”, „(…) Dzisiejsza rocznica kieruje nasze myśli ku 
Wkrą. W liście Prezydent napisał m.in.: „W 84. rocznicę Bitwy nad Wkrą chylę 

temu, co w życiu narodu najcenniejsze: umiłowaniu wolności i niepodległości, 
wiernej i wytrwałej służbie krajowi.”, „(…) W tym uroczystym dniu serdecznie 
temu, co w życiu narodu najcenniejsze: umiłowaniu wolności i niepodległości, 
wiernej i wytrwałej służbie krajowi.”, „(…) W tym uroczystym dniu serdecznie 
temu, co w życiu narodu najcenniejsze: umiłowaniu wolności i niepodległości, 

fot. M. Stamirowski
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UROCZYSTOŚCI 84. ROCZNICY UROCZYSTOŚCI 84. ROCZNICY BITWY NAD WKRĄ
pozdrawiam wszystkich kombatantów, żołnierzy i mieszkańców. Dziękuję 
osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji obchodów. 
Szczególne słowa uznania kieruję do Burmistrza i Władz Samorządowych 

Nasielska oraz 
przedstawicieli 
gmin Joniec, 
Nowe Miasto, 
Pomiechówek, 
S o c h o c i n 
i Świercze. Mają 
Państwo prawo 
do wielkiej, 
obywatelskiej 
s a t y s f a k c j i 
z okazji tak god-
nego uczczenia 
ważnej dla Polski 
rocznicy.”

Jako drugi 
głos zabrał 
g o s p o d a r z 
uroczystości 
– Burmistrz Na-
sielska, Bernard 
Dariusz Mu-
cha. W swoim 
przemówieniu 
wskazał na bo-
haterów wojny 
polsko-bolsze-

wickiej, a w sposób szczególny na najbliższych nam bohaterów bitwy nad 
Wkrą jako na wzór do naśladowania, którym za poniesioną przez nich ofiarę 
winniśmy dozgonną wdzięczność i pamięć – tym bardziej, iż na długie lata 
pamięć o nich była wymazana z kart historii. Burmistrz Nasielska dziękował 
współgospodarzom uroczystości – przyjaciołom – Wójtom Gmin: Joniec, 
Nowe Miasto, Pomiechówek, Sochocin i Świercze oraz Starostom: Nowo-
współgospodarzom uroczystości – przyjaciołom – Wójtom Gmin: Joniec, 
Nowe Miasto, Pomiechówek, Sochocin i Świercze oraz Starostom: Nowo-
współgospodarzom uroczystości – przyjaciołom – Wójtom Gmin: Joniec, 

dworskiemu i Płońskiemu – za zaangażowanie i udział w przygotowaniu 
obchodów, a także Prezydentowi RP i Biskupowi Płockiemu za duchową 
obecność w Borkowie. Na zakończenie Burmistrz Nasielska powiedział: 

„Od bitwy nad Wkrą 1920 roku mija właśnie 84 lata. Zmienił się krajobraz, 
upłynęło wiele wody we Wkrze. Coraz mniej jest żywych świadków tych 
dramatycznych wydarzeń. Nie ma komu opowiadać nam tej wojennej 
epopei. W czasach, gdy w społecznym odbiorze zmieniają swe znaczenie 
takie pojęcia, jak: honor, Ojczyzna, patriotyzm, potrzeba nam świadków 
niemych, którzy mówią – jak ten borkowski kamień i krzyż pochylający 
się nad cieniami tych, co za niepodległą Polskę padli ze słowami na ustach: 
„Jak słodko za Ciebie, Polsko, umierać...”.

Poseł na Sejm RP – Janusz Piechociński w swoim wystąpieniu rozpoczął od 
przytoczenia słów znanej piosenki żołnierskiej „Wojenko, wojenko”. Podkre-
ślił również, iż wydarzenia sprzed 84 lat, które działy się m.in. w Borkowie, to 
przykład chwały polskiego oręża, zaś obecne Wojsko Polskie to spadkobier-
cy wielkiej i chwalebnej przeszłości naszych walecznych bohaterów.

Po przemówieniach przyszedł czas na Apel Poległych. W Apelu wzięła udział 
Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lądowych pod dowództwem porucznika 
Artura Bajewoluka i Orkiestra Garnizonowa z Siedlec pod batutą kapelmistrza 
kapitana Mirosława Rytla. Apel Poległych poprowadził chorąży Bartłomiej 
Pawluczuk. Wezwał on do Apelu dowódców, żołnierzy, ochotników i wszyst-
kich walczących w obronie niepodległości Ojczyzny z bolszewicką nawałą. 
Na zakończenie Apelu Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lądowych oddała 
cześć bohaterom salwą honorową. 

Następnie pod pomnikiem złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów. Jako 
pierwszy wieniec od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandra 
Kwaśniewskiego – złożył pułkownik Władysław Staroń. Kolejny wieniec 
od Ministra Obrony Narodowej złożył pułkownik Zygmunt Miłaszewski, 
zaś od Dowódcy Wojsk Lądowych – pułkownik Stanisław Ekiert. W dalszej 
kolejności złożyli: 

• wieniec od Dowódcy 2. Mazowieckiej Brygady saperów w Kazaniu 
– delegacja Garnizonu Kazuń,
• wieniec od Policji – delegacja Policji na czele z Komendantem 
Powiatowym Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, nadkomisarzem 
Władysławem Błażukiem,
• wieniec od Wojewody Mazowieckiego – Bogdan Krysiewicz, Dyrektor 
Gabinetu Wojewody,
• wieniec od władz Powiatu Nowodworskiego – delegacja w składzie: 
Starosta Nowodworski – Maria Kowalska, Wicestarosta Nowodworski – An-
drzej Borowski oraz radny Rady Powiatu Nowodworskiego – Kazimierz 

Drabik,
•   wieniec od władz Powiatu Płońskiego 
– delegacja władz na czele ze Starostą 
Płońskim, Kazimierzem Dąbkowskim,
•   wieniec od społeczności lokalnej Gminy 
Nasielsk – Burmistrz Nasielska, Bernard 
Dariusz Mucha oraz Sekretarz Nasielska, 
Zbigniew Rutkowski,
•   wieniec od Rady Miejskiej w Nasielsku 
– delegacja Rady Miejskiej w składzie: Wi-
ceprzewodnicząca Rady Miejskiej – Janina 
Kownacka oraz radni Rady Miejskiej: Janina 
Jarząbek i Stanisław Śmietański,
Kownacka oraz radni Rady Miejskiej: Janina 
Jarząbek i Stanisław Śmietański,
Kownacka oraz radni Rady Miejskiej: Janina 

•   wieniec od społeczności lokalnej Gminy 
Joniec – Wójt Gminy Joniec, Bogdan Mara-
nowski oraz Przewodniczący Rady Gminy, 
Wojciech Pierścieniak,
•   wieniec od społeczności lokalnej Gminy 
Pomiechówek – delegacja na czele z Prze-
wodniczącą Rady Gminy, Teresą Cieślińską,
•   wieniec od społeczności lokalnej Gminy 
Świercze – delegacja pracowników Urzędu 
•   wieniec od społeczności lokalnej Gminy 
Świercze – delegacja pracowników Urzędu 
•   wieniec od społeczności lokalnej Gminy 

Gminy,
•   wieniec od społeczności lokalnej Gminy 
Sochocin – delegacja na czele z Wójtem 
Gminy Sochocin, Tomaszem Wiktorowi-
czem,
•   wieniec od Związku Kombatantów RP i 

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski
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Byłych Więźniów Politycznych Koło w Nasielsku – delegacja Koła,
• wieniec od Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie – delegacja OSP 
na czele z Prezesem OSP w Cieksynie,
• wieniec od Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Na-
sielsku – delegacja Zarządu na czele z Prezesem, Zbigniewem Piątkowskim,
• wieniec od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nasielsku 
– delegacja Spółdzielni na czele z Prezesem Zarządu, Hanną Frączkowską,
• wieniec od Towarzystwa Miłośników Ziemi Nasielskiej – delegacja 

Towarzystwa na czele w Prezesem, Andrzejem Zawadzkim,
• wieniec od Nasielskiego Towarzystwa Kultury – delegacja Towarzystwa,
• wieniec od Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Nasielsku – delegacja uczniów Liceum,
• wieniec od Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku – delegacja 

Zespołu Szkół na czele z Dyrektorem, Grzegorzem Duchnowskim,
• wieniec od Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
– delegacja Szkoły na czele z Dyrektorem, Agnieszką Mackiewicz,
• wieniec od Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 
w Nasielsku – delegacja uczniów i pracowników Szkoły,
• wieniec od Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach – delegacja 
uczniów Zespołu Szkół,
• wieniec od Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich – delegacja 

uczniów i pracowników Szkoły,
• wieniec od mieszkańców Borko-
wa – delegacja mieszkańców na czele 
z sołtysem, Jerzym Stroińskim,
• wieniec od Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Nasielsku – delegacja 
pracowników Spółdzielni.
W chwilę po złożeniu ostatniego 
wieńca w absolutnej ciszy, sygnalista 
wojskowy zagrał na trąbce melodię 
znanej piosenki żołnierskiej „Jak to na 
wojence ładnie”.

Po złożeniu wieńców pod pomni-
kiem odbyła się defilada Kompanii 
Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, 
a następnie odbył się krótki koncert 
Orkiestry Garnizonowej z Siedlec pod 
batutą kapelmistrza kapitana Mirosława 
Rytla. Orkiestra zagrała zgromadzonym 
wiązankę melodii patriotycznych i 
żołnierskich. Ich występ został nagro-
dzony burzą oklasków. Na zakończenie 
uroczystości na scenie w programie pa-
triotycznym zaprezentowały się dzieci 
ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku. Usłyszeliśmy 
wiersze oraz pieśni patriotyczne w 
wykonaniu najmłodszego pokole-
nia przygotowane przez nauczycieli: 
Lucynę Pawlak, Elżbietę Hyży, Beatę 

Korytkowską, Elżbietę Wróblewską i Krzysztofa Maciasa.
UM NASIELSK

fot. M. Stamirowski

UROCZYSTOŚCI 84. ROCZNICY UROCZYSTOŚCI 84. ROCZNICY BITWY NAD WKRĄ

fot. M. Stamirowski fot. M. Stamirowski

Wartę honorową przy Grobie Poległych pełnili  harcerze ze Szkoły Podstawowej 
w Nunie.

W imieniu władz Nasielska kwiaty składają wiceprzewodnicząca Rady Janina Kow-
nacka i sekretarz miasta Zbigniew Rutkowski. 

W ramach Obchodów 84. Rocznicy Bitwy nad Wkrą,15 sierpnia 2004 odbyło się uroczyste złożenie wieńców i kwiatów na grobie „BRACI POLEGŁYCH 
ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY 15 VIII 1920”. Tego dnia w kościele parafialnym w Nasielsku została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny.
W ramach Obchodów 84. Rocznicy Bitwy nad Wkrą,15 sierpnia 2004 odbyło się uroczyste złożenie wieńców i kwiatów na grobie „BRACI POLEGŁYCH 
ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY 15 VIII 1920”. Tego dnia w kościele parafialnym w Nasielsku została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny.
W ramach Obchodów 84. Rocznicy Bitwy nad Wkrą,15 sierpnia 2004 odbyło się uroczyste złożenie wieńców i kwiatów na grobie „BRACI POLEGŁYCH 
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W poniedziałek, 16 sierpnia br.,od 
godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim już 

po raz XXIX obradowali nasielscy radni. 
Jak podkreślił na wstępie posiedzenia 
Przewodniczący Rady, Andrzej Królak, 
ponieważ sesja nie była planowa 
porządek obrad nie zawierał stałych 
punktów, takich jak sprawozdanie z 
prac między sesjami Przewodniczące-
go Rady i burmistrza.
Rada zebrała się w celu podjęcia siedmiu  uchwał. 
Projekty pięciu z nich przedstawiła skarbnik Lu-
dwina Turek. 

Pierwszy projekt uchwały dotyczył zmian w 
budżecie i został przez radnych zaakceptowany 
jednogłośnie.

Kolejny projekt uchwały „dotyczył określenia 
trybu postępowania o udzielenie dotacji pod-
miotom nie zaliczonym do sektora finansów 
publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia 
zysku, na cele publiczne związane z realizacją 
zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli 
wykonania zadań zleconych”. Jak wyjaśniła L.Tu-
rek, dotacje klubom sportowym przyznawano do 
tej pory na podstawie uchwały przyjętej kilka lat 
temu, natomiast ustawa o pożytku publicznym 
i wolontariacie obowiązująca od 2003r. wymaga 
podjęcia nowej uchwały. 

Radny Andrzej Zawadzki zgłosił uwagi, co do 
wskazanych w projekcie zasad kontroli, ponieważ  
wspomina się w nim jedynie o kontroli wewnętrz-
nej. Zaś radny uznał za zasadne kontrolowanie spo-
sobu przekazywania dotacji i ich wydatkowania 
także przez organ stanowiący, czyli Radę, w tym 
np. Komisję Rewizyjną. Zgłosił wniosek o 
dopisanie w projekcie uchwały, by Komisja 
Rewizyjna była zobowiązana do przeprowa-
dzania takich kontroli raz w roku. Sekretarz, 
Zbigniew Rutkowski wyjaśnił, iż uchwała określa 
tryb postępowania dla organu wykonawczego, 
a więc dla burmistrza i dotyczy tego, jak on ma 
postępować przy udzielaniu dotacji. Stwierdził, 
iż postulat radnego jest realizowany, ponieważ 
Komisja Rewizyjna przy udzielaniu absoluto-
rium burmistrzowi powinna także kontrolować 
przyznawanie dotacji. Burmistrz zaproponował, 
by obowiązek kontroli sposobu przekazywania 
dotacji na rzecz organizacji sportowych raz 
w roku wpisać w plan pracy Komisji Rewizyjnej. 
Uzasadnił, to tym, iż dodanie takiego punktu 
w uchwale nie obliguje Komisji Rewizyjnej do 
prowadzenia takich kontroli. Jednak radny pod-
trzymał swoje stanowisko i Rada głosowała nad 
jego propozycją, ale wniosek nie zyskał aprobaty 
radnych. Uchwała została więc przyjęta bez po-
prawek. Głosowano następująco: 13 „za”, 1 „prze-
ciw”, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W dalszej kolejności radnych zapoznano 
z projektem uchwały „w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy 
Nasielsk na rok2004r.”. Nadawał on burmi-

strzowi upoważnienie niezbędne do poręczania 
przez niego pożyczek. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. 

Kolejny projekt uchwały budżetowej dotyczył 
zmiany uchwały „w sprawie zaciągnięcia po-
życzki”.  Poprzednią uchwałę podjęto w marcu 
br., dotyczyła ona zaciągnięcia pożyczki na bu-
dowę sieci wodociągowej z przyłączami Cieksyn 
działki (kwota pożyczki 290.410 zł). W sierpniu br. 
dowę sieci wodociągowej z przyłączami Cieksyn 
działki (kwota pożyczki 290.410 zł). W sierpniu br. 
dowę sieci wodociągowej z przyłączami Cieksyn 

podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska na mniejszą kwotę pożycz-
ki (do wysokości 176.208 zł). Stąd konieczność 
Ochrony Środowiska na mniejszą kwotę pożycz-
ki (do wysokości 176.208 zł). Stąd konieczność 
Ochrony Środowiska na mniejszą kwotę pożycz-

usankcjonowania zmian.- Wysokość potrzebnych 
środków szacowaliśmy według kosztorysu inwe-
storskiego,  według którego ten wodociąg miał 
kosztować ok.500tys.zł.  Po przetargu okazało 
się, że inwestycja będzie tańsza, więc kwota po-
życzki też jest mniejsza – tłumaczył konieczność życzki też jest mniejsza – tłumaczył konieczność życzki też jest mniejsza
podjęcia takiej uchwały B. Mucha burmistrz miasta. 
Przyjęto ją jednogłośnie.

Następny projekt uchwały dotyczył zaciągnię-
cia przez gminę kredytu długoterminowego. 
-Przyjęty budżet przewiduje pewien deficyt, 
aby zrealizować wszystkie zaplanowane 
wydatki konieczne jest zaciągnięcie kredytu 
długoterminowego zgodnie z uchwałą budże-
tową – w wysokości 1.099.934,02zł. Kredyt 
zostanie zaciągnięty w banku wybranym 
w drodze przetargu, a jego  spłaty planowa-
ne są na lata 2005 – 2009 –  powiedziała ne są na lata 2005 – 2009 –  powiedziała ne są na lata 2005 – 2009
skarbnik L.Turek. Burmistrz wyjaśnił, że gmina 
tego kredytu nie będzie zaciągać natychmiast. 
- Dzięki tej uchwale będziemy przygotowani na 
różne niespodziewane sytuacje. Jeśli wydatki 
nie będą realizowane w całości być może nie 
będziemy musieli z niego w ogóle korzystać
– informował.

Radny A. Zawadzki stwierdził, że jest to niebez-
pieczne posunięcie „wiązania rąk przyszłej radzie”. 
– Nie chciałbym, żeby stosować taką filozofię, że 
przyszłe pokolenia dźwigają nasze długi i nasze 
zasługi oni będą spłacać – powiedział radny. zasługi oni będą spłacać – powiedział radny. zasługi oni będą spłacać

W odpowiedzi na zarzuty radnego burmistrz 
powiedział, że pewne inwestycje takie, jak:  wo-
dociągi, oczyszczalnia ścieków i kanalizacja, drog, 
gmina musi zrealizować. - Musimy je wykonać, by 
się rozwijać i by być konkurencyjnymi. Realne 
zadłużenie naszej gminy w stosunku do innych 
samorządów jest niewielkie. Wchodząc do po-
wiatu nowodworskiego mieliśmy najniższy bu-
dżet na jednego mieszkańca, teraz mamy jeden 
z najwyższych przy zadłużeniu 5%, z czego część 
będzie umorzona. To pieniądze pozyskiwane np. 
z róznych  funduszy, tzw. zewnętrzne dają nam 
większe możliwości, ale już dziś musimy myśleć 
o tym, że kiedy się skończą powinniśmy mieć na 
swoim terenie inwestorów, którzy będą płacić po-
datki i zasilać nasz budżet – przekonywał burmistrz. 
Uchwałę przyjęto 13 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 
osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie projekt uchwały „w sprawie oddania 
nieruchomości w użyczenie” przedstawiła Bar-
bara Pająk, kier. wydziału gospodarki przestrzen-
nej Urzędu Miejskiego. Projekt ten dotyczył 
przekazania w użyczenie na okres 15 lat na rzecz 
Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Nasielsku części nieruchomości położonej we 
wsi Jaskółowo (o pow.1, 74ha) - działka wchodzi w 
w Nasielsku części nieruchomości położonej we 
wsi Jaskółowo (o pow.1, 74ha) - działka wchodzi w 
w Nasielsku części nieruchomości położonej we 

skład wysypiska. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
Również następny projekt uchwały „w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nie-
ruchomości”, przedstawiła B.Pająk. Przyjęcie 
takiej uchwały było niezbędne, ponieważ gmina 
wystąpiła o komunalizację działki położonej 
w Nunie, na której znajduje się stacja uzdatniania 
wody. Nieruchomość ta o pow. 0,19 ha należy do 
Skarbu Państwa.

W punkcie wolne wnioski i zapytania radny A.Za-
wadzki pytał, o to, czy gmina prowadzi inwestycje 
pod nazwą budowa stadionu w Andzinie. Burmistrz 
o udzielenie odpowiedzi poprosił zajmującą się 
inwestycjami Małgorzatę Rosłońską, kier. wy-
działu rozwoju regionalnego Urzędu Miejskiego, 
która stwierdziła, iż urząd takiej inwestycji nie 
prowadzi. 

Burmistrz poinformował radnych o konieczno-
ści ogłoszenia kolejnego przetargu dotyczącego 
wyłonienia wykonawcy oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji w Nasielsku. W ogłoszeniu o prze-
targu i w podpisanym z Komisją Europejską 
memorandum podana była informacja o 18 
miesięcznym terminie realizacji tej inwestycji, 
natomiast Inżynier Projektu w dokumentacji 
specyfikacyjnej zapisał 24 miesiące. Po analizie 
przedłożonych dokumentów Komisja Europej-
ska nie zaakceptowała wyników przetargu. Dla-
tego termin rozpoczęcia tej inwestycji ulegnie 
opóźnieniu.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady po-
informował obecnych, iż następna sesja odbędzie 
się we wrześniu. 

SIC

DOMINOWAŁY UCHWAŁY BUDŻETOWE
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Urodził się w 1959 roku w Ciechanowie. 
Posiada wykształcenie wyższe, jest leka-
rzem weterynarii. Pracuje w Lecznicy dla 
Zwierząt w Nasielsku przy ul. Lipowej. Od 
1984 roku Mieszka w Nasielsku na osiedlu 
Piłsudskiego II wraz z żoną Marią Grażyną 
i trójką dzieci. Synowie Michał(19 lat) i Łu-
Piłsudskiego II wraz z żoną Marią Grażyną 
i trójką dzieci. Synowie Michał(19 lat) i Łu-
Piłsudskiego II wraz z żoną Marią Grażyną 

kasz(18 lat) są uczniami Liceum Ogólno-
i trójką dzieci. Synowie Michał(19 lat) i Łu-
kasz(18 lat) są uczniami Liceum Ogólno-
i trójką dzieci. Synowie Michał(19 lat) i Łu-

kształcącego im. Henryka Sienkiewicza w 
Płońsku, córka Marlena(15 lat) jest uczennicą 
kształcącego im. Henryka Sienkiewicza w 
Płońsku, córka Marlena(15 lat) jest uczennicą 
kształcącego im. Henryka Sienkiewicza w 

gimnazjum w Nasielsku. W Radzie Powiatu 
nowodworskiego zasiada drugą kadencję. 
W trakcie pierwszej kadencji był członkiem 
Zarządu Powiatu. Brał czyny udział w bu-
dowaniu struktur nowopowstałego powiatu 
i jego jednostek organizacyjnych. W obecnej kadencji jest Przewodniczącym 
Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz członkiem Komisji Rewizyj-
i jego jednostek organizacyjnych. W obecnej kadencji jest Przewodniczącym 
Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz członkiem Komisji Rewizyj-
i jego jednostek organizacyjnych. W obecnej kadencji jest Przewodniczącym 

nej. Jako radny powiatowy stara się, żeby sprawy dotyczące naszego miasta 
i gminy były zawsze rozwiązywane z korzyścią dla naszych mieszkańców. 
Chciałby szybkiego dokończenia budowy Domu Pomocy Społecznej 
w Nasielsku, co dałoby wielu ludziom pracę, a także budowy hali sportowej 
przy zespole Szkół Zawodowych.

Ceni dobrą pracę, uczciwość i rzetelność. W wolnych chwilach pogłębia 
swoją wiedzę czytając literaturę fachową. Lubi przebywać na świeżym  
powietrzu, szczególnie nad wodą.

Grzegorz Paczewski 

KRONIKA 
POLICYJNA

SYLWETKI

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Andrzej Królak

od dnia 1 września br. pełni dyżur

w każdą środę w godz. 1500 - 1600

w Urzędzie Miejskim, pokój nr 18 II piętro

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 KPA- Urząd Miejski w Nasielsku zawiadamia, że 
w dniu 2004-08-13 zostało wszczęte na wniosek  MAZOWIECKIEGO  
ZARZĄDU  DRÓG WOJEWÓDZKICH W  WARSZAWIE REJON  DROGO-
w dniu 2004-08-13 zostało wszczęte na wniosek  MAZOWIECKIEGO  
ZARZĄDU  DRÓG WOJEWÓDZKICH W  WARSZAWIE REJON  DROGO-
w dniu 2004-08-13 zostało wszczęte na wniosek  MAZOWIECKIEGO  

WY WOŁOMIN –NOWY DWÓR MAZ. z siedzibą w Wołominie postępo-
ZARZĄDU  DRÓG WOJEWÓDZKICH W  WARSZAWIE REJON  DROGO-
WY WOŁOMIN –NOWY DWÓR MAZ. z siedzibą w Wołominie postępo-
ZARZĄDU  DRÓG WOJEWÓDZKICH W  WARSZAWIE REJON  DROGO-

wanie administracyjne Nr GP. 7331/W-67/04/Cp  w sprawie wydania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej 
na – budowie zatoki autobusowej i parkingu w mieście Nasielsku przy 
ul. Kościuszki. 
Inwestycja będzie realizowana w pasie drogowym ul. Kościuszki w Na-
sielsku leżącym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 619 na odcinku od km 
34+362 do km 34+440.

BURMISTRZ NASIELSKA
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 61 § 4 KPA- Urząd Miejski w Nasielsku zawiadamia, że 
w dniu 2004-08-13 zostało wszczęte na wniosek  MAZOWIECKIEGO  
ZARZĄDU  DRÓG WOJEWÓDZKICH W  WARSZAWIE REJON DROGO-
w dniu 2004-08-13 zostało wszczęte na wniosek  MAZOWIECKIEGO  
ZARZĄDU  DRÓG WOJEWÓDZKICH W  WARSZAWIE REJON DROGO-
w dniu 2004-08-13 zostało wszczęte na wniosek  MAZOWIECKIEGO  

WY WOŁOMIN –NOWY DWÓR MAZ. z siedzibą w Wołominie postępo-
ZARZĄDU  DRÓG WOJEWÓDZKICH W  WARSZAWIE REJON DROGO-
WY WOŁOMIN –NOWY DWÓR MAZ. z siedzibą w Wołominie postępo-
ZARZĄDU  DRÓG WOJEWÓDZKICH W  WARSZAWIE REJON DROGO-

wanie administracyjne Nr GP. 7331/W-66/04/Cp  w sprawie wydania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na 
– budowie chodnika w mieście Nasielsku przy ul. Płońskiej. 

Inwestycja będzie realizowana w pasie drogowym ul. Płońskiej w Nasielsku 
leżącym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 619 na odcinku od km 33+622 
do km 34+122.

BURMISTRZ NASIELSKA
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

W informacji o kredycie zaciągniętym na nabycie i adaptację budynku na 
siedzibę Urzędu Miejskiego, którą zamieściliśmy w poprzednim wydaniu 
ŻN wkradł się błąd. Kwota kredytu wynosi 540000 zł, a nie jak podaliśmy 
siedzibę Urzędu Miejskiego, którą zamieściliśmy w poprzednim wydaniu 
ŻN wkradł się błąd. Kwota kredytu wynosi 540000 zł, a nie jak podaliśmy 
siedzibę Urzędu Miejskiego, którą zamieściliśmy w poprzednim wydaniu 

1040000 zł.

29.07. nieznani sprawcy weszli przez uchylone okno do mieszkania przy 
ulicy Warszawskiej. Skradli z niego: pieniądze, przenośny komputer, telefon 
bezprzewodowy.
31.07. w miejscowości Krzyczki Bogdan S. podpalił pomieszczenie miesz-
kalne, w wyniku czego zniszczeniu uległo wnętrze mieszkania.
28.07. w Cieksynie nieznani sprawcy skradli mieszalnik bębnowy o pojem-
ności 100l. oraz przyczepkę samochodową.
03.08. w Studziankach nieznani sprawcy po obezwładnieniu Arkadiusza S. 
odjechali jego samochodem.
07.08. w miejscowości Mokrzyce Dworskie samochód osobowy „Sko-
da”potrącił rowerzystę, mieszkańca Warszawy. W wyniku odniesionych 
obrażeń rowerzysta zmarł w szpitalu.
01-07.08. w Pieścirogach Starych nieznani sprawcy po wyrwaniu zamka 
w drzwiach wejściowych weszli do wnętrza domku letniskowego. Skradli 
m. in. telewizor „Sony” i radioodbiornik.
05-06.08. na terenie stacji PKP nieznani sprawcy pomalowali sprayem skład 
pociągu stojący na torach postojowych.
10. 08. Dariusz Rz. został złapany przez Patrol Policji na „gorącym uczynku” 
włamania do Urzędu Pocztowego w Nasielsku.
11.08. w Cieksynie nieznani sprawcy po wyrwaniu kraty i wybiciu szyby 
w drzwiach wejściowych weszli do wnętrza sklepu. Skradli alkohol i papie-
rosy.
11.08. w Chrcynnie Krzysztof K. kierując „Volkswagenem” nie dostosował 
prędkości jazdy do warunków panujących na drodze i uderzył w tył przy-
czepy ciągniętej przez traktor.
09.08. w Nasielsku Jacek H. wraz z osobą nieletnią próbowali wyłudzić 
pieniądze w wysokości 50zł.
12-13.08. w Pieścirogach Starych nieznani sprawcy po wyrwaniu kraty 
w oknie weszli do wnętrza baru, gdzie z automatu do gry skradli 700zł.
15-16.08. w Cieksynie nieznani sprawcy po wyrwaniu zamka w samocho-
dzie „Opel” skradli z jego wnętrza radio-odtwarzacz firmy JVC.
15-16.08. w miejscowości Lubomin nieznani sprawcy włamali się do domu 
mieszkalnego skąd skradli telewizor „Philips” i wieżę „Hitachi”.
17.08. w miejscowości Jackowo nieznani sprawcy skradli siatkę ogrodze-
niową na szkodę ZGKiM.
17.08. w Cegielni Psuckiej Dariusz N. kierował samochodem ciężarowym 
„Star” w stanie nietrzeźwym (2,05 i 2,11 mg/l.).
17.08. w Cegielni Psuckiej Dariusz N. kierował samochodem ciężarowym 
„Star” w stanie nietrzeźwym (2,05 i 2,11 mg/l.).
17.08. w Cegielni Psuckiej Dariusz N. kierował samochodem ciężarowym 

19.08. na ulicy Płońskiej Jacek S. kierował samochodem „Ford Transit” będąc 
w stanie nietrzeźwym (0,97 i 0,93 mg/l.).
19.08. na ulicy Płońskiej Jacek S. kierował samochodem „Ford Transit” będąc 
w stanie nietrzeźwym (0,97 i 0,93 mg/l.).
19.08. na ulicy Płońskiej Jacek S. kierował samochodem „Ford Transit” będąc 

19-20.08. nieznani sprawcy dokonali uszkodzenia fontanny w parku przy 
ulicy Kościuszki.
21.08. na terenie stacji PKP nieznani sprawcy pomalowali sprayem skład 
pociągu stojący na torach postojowych.
21.08. Stanisław N. kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (2,50 i 2,41 
prom.)
21.08. Stanisław N. kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (2,50 i 2,41 
prom.)
21.08. Stanisław N. kierował rowerem w stanie nietrzeźwym (2,50 i 2,41 

21-22.08. w Jackowie nieznani sprawcy po otwarciu w nieustalony sposób 
drzwi  weszli do gołębnika. Skradli 80 sztuk gołębi.
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ciąg dalszy na str. 9

Nasza uczelnia łączy tradycję z nowoczesnością
Życie Nasielska rozmawia z prof. dr hab. Tomaszem Boreckim, rektorem Szkoły Głównej Gospo-
Nasza uczelnia łączy tradycję z nowoczesnością
Życie Nasielska rozmawia z prof. dr hab. Tomaszem Boreckim, rektorem Szkoły Głównej Gospo-
Nasza uczelnia łączy tradycję z nowoczesnością
darstwa Wiejskiego w Warszawie

taka, która kształtuje i kształci otwartego na wiedzę młodego człowieka. 
Człowieka, który wie dużo, a co ważniejsze, człowieka, który chce wie-
dzieć coraz więcej. Wie, a chce wiedzieć i chce się zmieniać. Żeby tak się 
Człowieka, który wie dużo, a co ważniejsze, człowieka, który chce wie-
dzieć coraz więcej. Wie, a chce wiedzieć i chce się zmieniać. Żeby tak się 
Człowieka, który wie dużo, a co ważniejsze, człowieka, który chce wie-

stało zmieniamy standardy nauczania. Cytując Jana Pawła II „nauczanie 
instrumentalne jest niebezpiecznym nauczaniem”, trzeba kształtować 
młode pokolenie w ramach nauk, które ksiądz profesor Józef Tischner 
nazywał naukami „nieucynkowymi”, w których tylko z pozoru nic nie 
ma, ale w których jest to, co najważniejsze, jest człowiek. Człowiek, 
który jest wrażliwy, człowiek który jest zdolny kochać, człowiek który 
jest opiekuńczy, człowiek który jest pomocny, bo taki powinien być 
absolwent uczelni wyższej.

• W tym roku na SGGW zdawało wyjątkowo dużo absolwentów 
szkół średnich. Na jedno miejsce było chętnych ponad 7 osób, a na 
niektóre kierunki nawet ponad 20. W czym Pan widzi przyczyny tak 
dużego zainteresowania tą uczelnią?

Uczelnia prowadzi od kilku lat dużą akcję informującą o naszej akade-
mii. Na pewno działalność „Kursaru” czy „Agrokadry” przyczynia się 
do tego, że wiedza o SGGW jest rozpowszechniona. To wszystko co 
robią inne agendy uczelniane też jest ważne. Ale uczelnia jest dziś też 
postrzegana jako nowoczesny kampus, dobre akademiki, jako dobre wa-
runki socjalne, dobre stołówki, znakomite obiekty sportowe. Oprócz tej 
oficjalnej informacji przekazywane przez media, jest informacja zawsze 
przyjmowana z dużą wiarygodnością, a przekazywana od człowieka do 
człowieka. Walczę o to, żeby każdy student był tu godziwie i z wielkim 
szacunkiem traktowany. Nie chcę, żeby student był postrzegany jako 
intruz, co na wielu uczelniach się zdarza. W naszej uczelni też bywają 

• Panie Rektorze, SGGW ta sprzed kilku lat, a ta dzisiejsza, to zu-
pełnie dwie różne Uczelnie. Jak doszło do tak bardzo zauważalnych 
zmian, w czasach dość trudnych dla polskiej nauki?

Społeczność akademicka SGGW, a właściwie cała sztafeta pokoleń my-
ślała o tym, żeby powstała piękna, nowoczesna Uczelnia, nowoczesny 
kampus. To nie jest kwestia tylko tej kadencji rektorów i poprzedniej, 
czyli profesora Klucińskiego. Chociaż teraz te zmiany są może bardziej 
widoczne, ale również kadencja Pana rektora Góreckiego, profesora 
Bareja, Jasiorowskiego. Ja myślę, że te początki są dużo wcześniejsze. 
Każdy z kolejnych rektorów przyczyniał się do tego, że w Uczelni coś 
nowego powstawało. A tak naprawdę determinacja władz poprzedniej ka-
dencji oraz Senaty Uczelni spowodowała, że szkoła podjęła bardzo śmiałą 
decyzję, o przeznaczeniu części swojego majątku, ziemi, która została 
spieniężona, w całości na rozbudowę i budowę nowego kampusu. I nie 
ma żadnych cudów poza jednym cudem, że jest grupa osób, którym się 
chciało, którzy mieli wizję tej uczelni i którzy chcieli to realizować. Bo tak 
naprawdę, z punktu widzenia wygody życia, to nie jest nic sympatyczne-
go, bo to jest ciężka praca, ale praca, która cieszy i daje dużo satysfakcji. 
Dlatego też, pracujemy na bardzo wysokich obrotach. Cała społeczność 
akademicka jest w to zaangażowana. Jeszcze dużo czasu upłynie zanim 
to wszystko się dokończy. Ale już możemy powiedzieć, że to co dzisiaj 
mamy, po sześciu latach od wmurowania kamienia węgielnego pod nowe 
inwestycje, to zupełnie inny, nowoczesny wizerunek kampusu.

• Czy w związku z tym co Pan powiedział dzisiejszy Rektor 
Uczelni Wyższej, to w dalszym ciągu naukowiec, czy może bardziej 
menedżer?

Ja ciągle staram się być naukowcem, dlatego że to jest moja profesja pier-
wotna. Staram się być uczonym, ale większość czasu poświęcam na rozwój 
uczelni. Nie tylko ja, ale i mój kolega rektor odpowiedzialny za inwestycje, 
a także dyrektor administracyjny, staliśmy się swoistego rodzaju menedże-
rami. Taki jest układ władzy w uczelni, a szczególnie takiej, która chce się 
rozwijać. Rektor za to odpowiada, oczywiście z Senatem. Ale rektor dzisiaj, 
chyba w każdej akademii musi być dobrym administratorem, musi się tego 
nauczyć, to jest wręcz zawód. Trzeba czuć uczelnię, jej specyfikę, rozumieć 
ludzi, a jednocześnie wiedzieć w jaki sposób podejmować decyzje. Przy 
obecnych wymaganiach, konstrukcji prawa, zamówieniach publicznych, 
jest to gimnastyka nie lada.

• Młodzież jest dzisiaj wymagająca i nie tak łatwo zaskarbić sobie 
ich uznanie. Panu się to udaje.

Nauczycielem człowiek się rodzi i ja chyba urodziłem się nauczycielem. 
W każdym razie tak to czuję. Ja zawsze mówiłem, że skarbem SGGW 
są młodzi ludzie, studenci. Ja staram się ich rozumieć, analizuję ich 
potrzeby, chcę rozumieć to, co w nich jest. A zmienia się pokolenie za 
pokoleniem. Ja chcę powiedzieć, że żeby zasłużyć sobie na szacunek 
studentów, trzeba ich też szanować. Żeby zasłużyć sobie na miłość, 
pokoleniem. Ja chcę powiedzieć, że żeby zasłużyć sobie na szacunek 
studentów, trzeba ich też szanować. Żeby zasłużyć sobie na miłość, 
pokoleniem. Ja chcę powiedzieć, że żeby zasłużyć sobie na szacunek 

trzeba po prostu kochać. A ja ich i szanuję i kocham, bo młodzi ludzie 
są nadzwyczaj ciekawi, interesujący, oni się zmieniają. Jest to na pewno 
znakomita, interesująca praca z młodym człowiekiem. Rozumienie 
go, pomoc, kształtowanie tego człowieka, to wszystko daje mi wiele 
satysfakcji. Tak jak Pan rektor Podlaski, który odpowiada na uczelni za 
sprawy studenckie, ja też staram się im poświęcać dużo czasu. To my 
przecież jesteśmy dla nich.

• W jakich kierunkach powinny się rozwijać uczelnie rolnicze?

Ideał uczelni to wielka otwartość, to elastyczność programów, to idea 
humanizacji studiów rolniczych. Stereotyp uczelni rolniczej jest nadal 
taki, że tutaj się uczy fachowców tylko od rolnictwa, czy ogrodnictwa. 
A takie myślenie to nic bardziej mylnego. Ja wielokrotnie powtarzam, 
że uniwersytet rolniczy powinien w znaczącym stopniu kształcić w za-
kresie nauk podstawowych, nauk humanistycznych, języków obcych, 
informatyki, szeroko pojętej nowoczesności. Uczelnia nowoczesna to 
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dokończenie ze str. 8
takie dziekanaty, że student „przeszkadza w pracy”. Ale takie podejście 
trzeba skutecznie zwalczać. Mam nadzieję, że nam to się udaje. Inną 
przyczyną dużego zainteresowania SGGW jest nasza, ciągle zmieniająca 
się oferta dydaktyczna. Jest ona bardzo nowoczesna i szeroka. Ja myślę, 
że uczelnia jest po prostu normalna. A w tym słowie są zawarte wszystkie 
wartości SGGW, prostota i rzetelności w kształceniu. Cieszy mnie bardzo, 
że nasi absolwenci są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy.  Nawet 
w ogłoszeniach prasowych, pracodawcy poszukujący wykwalifikowanej 
kadry podają, że preferowani są absolwenci SGGW – i nie chodzi tu tylko 
o pracę w rolnictwie.

• W jaki sposób SGGW przygotowuje swoich wychowanków 
do nowej sytuacji w jakiej się znajdujemy, czyli do pracy w innych 
krajach europejskich?

Od kilku lat w ofercie dydaktycznej, szczególnie w przedmiotach fakulta-
tywnych wprowadzamy zagadnienia, które mają przygotować młodych 
ludzi do tego, co nazywamy integracją z Unią Europejską. Ale ja uważam, 
że najlepszym przygotowaniem studenta do tego, żeby się dobrze czuł w 
Unii Europejskiej jest po prostu rzetelne uczenie go na tych kierunkach 
studiów, które są u nas prowadzone. Dobrze wykształcony człowiek, 
rozumiejący, wiedzący, a jeszcze bardziej chcący wiedzieć, otwarty na 
wiedzę, to jest najlepsze przygotowanie do tego, żeby młody Polak w 
Unii Europejskiej czuł się nie gorzej niż każdy inny młody człowiek krajów 
wchodzących w skład Unii.

• Z jakimi ośrodkami naukowymi współpracuje SGGW?

Uczelnia jest znana na całym świecie. Jesteśmy swego rodzaju platfor-
mą porozumienia i współpracy ze Wschodem. Mamy bardzo dobre 
kontakty ze wszystkimi uniwersytetami naszego typu na świecie. Te 
kontakty są bardzo bliskie. Z niektórymi uczelniami zagranicznymi 
prowadzimy wspólne kierunki nauczania. Ale uważam, że nasza 
uczelnia powinna być bardzo otwarta na współpracę ze Wschodem. 

Nasza uczelnia łączy tradycję z nowoczesnością
Życie Nasielska rozmawia z prof. dr hab. Tomaszem Boreckim, rektorem Szkoły Głównej Gospo-
Nasza uczelnia łączy tradycję z nowoczesnością
Życie Nasielska rozmawia z prof. dr hab. Tomaszem Boreckim, rektorem Szkoły Głównej Gospo-
Nasza uczelnia łączy tradycję z nowoczesnością
darstwa Wiejskiego w Warszawie

Tego wymaga uczciwość naukowa, ale także pragmatyzm. Bo to jest 
najlepsza droga do tego, żeby nasze sąsiedztwo dawało szansę nauki 
młodzieży z zagranicy. Na przykład kształcimy wielu Litwinów, prze-
kazujemy przyrządy badawcze uniwersytetowi w Grodnie. Właśnie 
wróciłem z Ukrainy, gdzie odwiedziliśmy siedem uniwersytetów 
rolniczych, z ofertą współpracy, zarówno bezpośredniej wymiany 
studentów, jak również współpracy w ramach projektów unijnych, 
które przewidują udział krajów nie zrzeszonych w Unii. W listopadzie 
SGGW organizuje też spotkanie rektorów polskich szkół rolniczych ze 
wszystkimi rektorami uczelni rosyjskich. Taka rzetelna współpraca na-
ukowa i dydaktyczna powinna przełożyć się na współpracę pomiędzy 
międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi. 

Dziękujemy za rozmowę

meratechnik.pl

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 
a zalesianie  pól
Do zalesiania mogą być przeznaczane grunty, 
które są w stałym użytkowaniu rolniczym i prze-
widziane są do zalesiania w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Program zalesiania użytków rolnych uwzględnio-
ny został  w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2004 – 2006. Jego celem jest wyłączenie  
z uprawy gruntów o małej przydatności rolniczej 
i podatnych na zagrożenia (np. zanieczyszczenia 
z uprawy gruntów o małej przydatności rolniczej 
i podatnych na zagrożenia (np. zanieczyszczenia 
z uprawy gruntów o małej przydatności rolniczej 

wód , erozja itp.). Osoby przeznaczające grunty 
i podatnych na zagrożenia (np. zanieczyszczenia 
wód , erozja itp.). Osoby przeznaczające grunty 
i podatnych na zagrożenia (np. zanieczyszczenia 

pod zalesienia otrzymają następujące wsparcie:

• zwrot kosztów założenia plantacji i jeśli jest 
to konieczne, także wykonania ogrodzenia chro-
niącego przed zwierzyną;
• premia pielęgnacyjna przez 5 lat od założenia  
plantacji;
• premia zalesieniowa przez 20 lat za utratę 
dochodów w związku z wyłączeniem gruntów 
z uprawy rolnej.
Minimalna powierzchnia przeznaczona do za-
lesiania musi wynosić 0.3 ha, przy minimalnej 
szerokości działki – 20 m. W przypadku wniosku 

składanego przez grupę rolników minimalna 
powierzchnia zalesiana musi wynosić 3 ha 
w jednym obrysie. 

Aby przystąpić do programu zalesień trzeba 
będzie składać wnioski w biurze powiatowym 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. Jednym z wymaganych załączników będzie  
wypis z miejscowego  planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Wychodząc na przeciw potrzebom, Rada Miejska 
w Nasielsku podjęła w dniu 29 kwietnia 2004r. 
Uchwałę w sprawie opracowania  Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego doty-
czącą  zalesienia w granicach administracyjnych 
Gminy Nasielsk. 

Zlecono w tym celu wykonanie map ewiden-
cyjnych w skali 1: 5000 dla całego obszaru 
gminy Nasielsk w granicach administracyjnych. 
Zainteresowani mogli składać wnioski do 30 
czerwca 2004r. – o czym powiadomieni byli 
wszyscy sołtysi . Jak wynika z liczby wniosków, 
które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Nasielsku 

zainteresowanie zalesianiem jest bardzo znikome 
– wpłynęły 22 wnioski. 

Jeśli nie będzie Miejscowego Planu Zagospo-
darowania  dotyczącego zalesień – nie będzie 
możliwości ubiegania się  o dopłaty z Agencji  
Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa .Opra-
cowanie planu zagospodarowania  wymaga pro-
cesu długoterminowego , obciąża bardzo budżet 
Gminy i w związku z tym jest on opracowywany 
raz na kilka, a nawet kilkanaście lat. 

Został przedłużony termin składania wniosków  
dotyczących zmian w miejscowym planie zago-
spodarowania z możliwością zalesiania do dnia 
16 września. 

Osoby posiadające grunty  o małej przydatności 
rolniczej i noszące się z zamiarem ich zalesienia 
powinni złożyć wnioski zawierające: nazwisko, 
imię i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości , której doty-
czy . Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku w pokoju nr 6 (parter), od poniedziałku 
czy . Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku w pokoju nr 6 (parter), od poniedziałku 
czy . Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim 

do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 
BP
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Radość dziecka
27 czerwca br. Koło Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo 
w Nasielsku zorganizowało „ Dzień Dziecka” dla 35 –oso-
bowej grupy dzieci. To wspaniałe spotkanie udało się zreali-
zować  dzięki życzliwości i pomocy ze strony wielu osób. 
Zabawa odbyła się w gospodarstwie agroturystycznym- 
PIKNIK KLUB 44 w  Krzyczkach.

Dzieci miały możliwość spędzenia  tego dnia w pięknej 
scenerii nad jeziorem. Pod opieką pracowników ośrodka 
mogły skorzystać z przejażdżki  bryczką lub na koniu. Po-
nadto miały możliwość podziwiać żywe i ciekawe zwierzęta 
znajdujące się na terenie gospodarstwa. Zabawa była połą-
czona ze słodkim poczęstunkiem oraz pieczeniem kiełbasek 
nad ogniskiem. Na zakończenie każde dziecko otrzymało 
ciekawy upominek. 

„Dzień Dziecka” dla dzieci „sprawnych inaczej”  był okazją do 
spotkania  i przeżycia niezapomnianych chwil. Takie wspólne 
przeżycia jednoczą oraz pozwalają  optymistycznie spojrzeć 
w przyszłość.

Na spotkaniu panowała ciepła, wręcz rodzinna atmosfera, 
było to zasługą m.in.: organizatorów, gości oraz  przyjaciół 
Koła, a także dzieci, których uśmiechy były najlepszym podziękowaniem. 

Członkowie Koła pragną serdecznie podziękować sponsorom i darczyńcom, 
którzy wsparli tę inicjatywę. W szczególności słowa podziękowania kierują 
do Pana Burmistrza Miasta Nasielsk- Bernarda Dariusza Muchy, właściciela 

i pracowników gospodarstwa agroturystycznego  w Krzyczkach oraz 
Nasielskiej Akcji Katolickiej. To oni  przyczynili się do tego, że ten dzień na 
długo pozostanie w pamięci dzieci. 

Wioletta Kamińska

Wreszcie na nasielskich podwórkach zaczęło coś się dziać. W planach jest 
bowiem pierwszy nasielski mixtape hip-hopowy o nazwie „Nasielsk tonie w 
hip-hopie 2005”.  Ideą projektu jest to, że udział w nim, może wziąć każdy 

kto chce, nieważny jest poziom i umiejętności, a jedynie miłość do hip-hopu, 
muzyki, która ogarnia młodzież na całym świecie. Hip-hop przekazuje praw-
dę, nie ma w nim słów znanych z przebojów lat ’90, czyli niegdyś znanych 
jako disco-polo, a jedynie słowa, które mówią o realiach życia w dzisiejszych 
czasach. Pomysłodawcami projektu są reXiu i Tolek, mieszkańcy nasielskich 
blokowisk, którym znudziło się już ciągłe przesiadywanie na ławkach, a po-
stanowili coś zrobić, dla siebie i dla innych.

reXiu: „Powstał projekt, który ma na celu zebranie wszystkich nasielskich mc’s 
i producentów na jednym krążku CD. Wreszcie znalazły się pomysły, ambicje 
i osoby, które postanowiły się za to wziąć. No to i Wy teraz działajcie.”

Tolek: „Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w nasielskim projekcie hip-
hopowym. Kto pisze rymy lub robi bity i chciałby zaprezentować się szerszej 
publice - nic prostszego! Czekamy właśnie na Ciebie! Czekamy na Wasze 
pytania no i oczywiście zgłoszenia - piszcie śmiało, na pewno pomożemy i 
doradzimy.”

Jeśli ktoś robi podkłady hip-hopowe lub pisze teksty i chciałby zaprezento-
wać się szerszej publice, nic nie stoi na przeszkodzie, aby jego kawałki też 
znalazły się na krążku. Premiera płyty przewidziana jest na 1 stycznia 2005r. 
Więc czas jeszcze jest, ale warto się spieszyć, gdyż już pojawili się chętni do 
wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. 

Nie ma co czekać, sprawdź stronę internetową http://www.nasielskirap.tk 

Pomysłodawcy nie ukrywają tego, że przydałaby się im pomoc, w szcze-
gólności finansowa, bo są to osoby, które jeszcze się uczą, a takie przedsię-
wzięcie wymaga środków finansowych. Jeśli więc pojawiłaby się firma lub 
instytucja zainteresowana udzieleniem pomocy w realizacji projektu, to jego 
pomysłodawcy czekają pod e-mail: rexiu@beep.pl , tolekvip@interia.pl, 
lub tel. kom.: 0-604-750-297, 0-606-738-791.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Po prostu warto, a kolejna 
szansa może się już nie powtórzyć.
Patronat medialny nad produkcją objęło Życie Nasielska. 

Paweł Rasiński

NASIELSK TONIE W HIP HOPIE
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Wrzesień to początek pięknej polskiej złotej jesieni, rozpoczyna ją 
święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny (8.09) w ludowej trady-
Wrzesień to początek pięknej polskiej złotej jesieni, rozpoczyna ją 
święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny (8.09) w ludowej trady-
Wrzesień to początek pięknej polskiej złotej jesieni, rozpoczyna ją 

cji nazywane Matki Bożej Siewnej, dlatego że zbiegało się z okresem 
jesiennych siewów. Rolnicy wtedy prosili Maryję święcąc ziarna, by 
błogosławiła zasiewom. W tym roku święto przypadnie w kwadrze  

uprawy, a więc w okresie najbardziej niekorzystnym do siewów.  Do-
syć korzystny czas będzie natomiast wcześniej, w kwadrze korze-
nia. Jeszcze lepszy czas  później, po nowiu po 14, w kwadrze  liścia 
i owocu. Na koniec miesiąca warto zaplanować  późne siewy jesienne.
Zbiory ziemniaków, warzyw korzeniowych najlepiej przeprowadzać 
w bardzo korzystnym terminie  na początku miesiąca w kwadrze korzenia, 
ale najlepiej uprawy (linia przerywana).  Pozyskiwane plony będą wtedy,  
w bardzo korzystnym terminie  na początku miesiąca w kwadrze korzenia, 
ale najlepiej uprawy (linia przerywana).  Pozyskiwane plony będą wtedy,  
w bardzo korzystnym terminie  na początku miesiąca w kwadrze korzenia, 

najbardziej wartościowe. Później dosyć dobry termin w kwadrze liścia 
i potem bardzo dobry termin jeszcze 29 i 30 września.

Kwadra korzenia jest najlepsza do wyjmowania cebuli kwiatów na przecho-
wanie, wykopywania karp dalii (dopiero jednak po zwarzeniu liści). 
Kwadra korzenia jest najlepsza do wyjmowania cebuli kwiatów na przecho-
wanie, wykopywania karp dalii (dopiero jednak po zwarzeniu liści). 
Kwadra korzenia jest najlepsza do wyjmowania cebuli kwiatów na przecho-

Zbierać nasiona warzyw, kwiatów, ziół, drzew, owoce z drzew, roślin owo-
cowych, pomidorów, kukurydzy, fasoli, orzechów, winogron najlepiej 
w kwadrze owocu, wcześniej w miarę dobry termin to kwadra liścia, później 
też kwadra korzenia oraz kwadra liścia w końcu miesiąca. Wtedy też należy 
wykonywać przetwory będą najwartościowsze. 

Do zbioru roślin włóknistych np. lnu, korzystna będzie kwadra liścia, w dalszej 
kolejności owocu i korzenia. Podobne terminy najlepsze są też do siewów 
poplonów na zielony nawóz, pokrycie grządek. Zbiory roślin liściowych 

OBJAŚNIENIA SYMBOLI GRAFICZNCH 

POZIOME LINIE CIĄGŁE - wyznaczają dni niestosowne do siewów, zbio-
rów i sadzenia. 
RYSUNKI RĄCZKI - wskazują dni korzystne do siewów, zbiorów, sadzenia, 
wykonywania  przetworów. Dwie rączki dni najbardziej korzystne. 
RYSUNKI pszczoły - wskazują kwadry najkorzystniejsze do prac pielęgna-
cyjnych w pasiekach.
RYSUNKI rybki - wskazują dni najkorzystniejsze do wędkowania i połowu 
ryb.
RYSUNKI rybki przekreślone - wskazują dni najmniej korzystne do węd-
kowania i połowu ryb
Kwadra liścia (rysunek listka) - najlepszy czas do sadzenia, siania, zbiorów roślin Kwadra liścia (rysunek listka) - najlepszy czas do sadzenia, siania, zbiorów roślin Kwadra liścia
liściowych, w drugiej kolejności wybieramy dni z kwadry owocu i korzenia. 
Kwadra owocu (rysunek owocu) - wyznacza najlepszy czas do siania, sadzenia Kwadra owocu (rysunek owocu) - wyznacza najlepszy czas do siania, sadzenia Kwadra owocu
drzew i krzewów, roślin owocowych np. pomidorów, zbiorów i przetwarzania 
owoców ziół, nieco mniej korzystne są kwadra liścia, w trzeciej kolejności 
kwadra korzenia. 
Kwadra korzenia (rysunek korzenia) - najlepszy czas do siania „zbiorów 
roślin korzeniowych”, w drugiej kolejności korzystna jest kwadra liścia, 
w trzeciej owocu. 
Kwadra uprawy (rysunek motyczki) - najbardziej niestosowny czas do 
siewów, sadzenia, zbiorów za wyjątkiem roślin korzeniowych, dla nich jest 
to czas korzystny. Wtedy wykonujemy prace pielęgnacyjne, uprawowe, 
tniemy drzewa, niszczymy chwasty i szkodniki. 
Pionowa linia ciągła - czas przybywania Księżyca (od nowiu do pełni). Jest 
to najkorzystniejszy okres do siania, sadzenia, zbiorów roślin plonujących 
nad ziemią. 
Linia przerywana - czas niestosowny do siewów, zbiorów (poza korzeniami). 
Warto wtedy uprawiać glebę, niszczyć szkodniki i chwasty.

EKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA WRZESIEŃEKOLOGICZNY PORADNIK KSIĘŻYCOWY NA WRZESIEŃ
i przetwory z nich dobrze jest wykonywać w kwadrze liścia i owocu.

 Rozdzielać i przesadzać zioła i kwiaty wieloletnie, sadzić cebule kwiatów, 
czosnek, najlepiej w kwadrach korzenia, można też te prace wykonać 
w nieco mniej korzystnym czasie w kwadrze liścia. W tych terminach 
można się też decydować na wczesne jesienne siewy roślin korzeniowych 
i ukorzeniać sadzonki fuksji, pelargonii.

 Siewy roślin owocujących nad ziemią, także kwiatów, ziół najlepiej  prze-
prowadzić przed pełnią. Wtedy też będzie najlepszy czas do przesadzania 
roślin zimozielonych m.in. iglaków, wrzosów. Wcześniej też dobry czas w 
kwadrze liścia i korzenia

 Obficie podlewać rośliny zimozielone np. bukszpan oraz krzewy i drzewa 
iglaste w środku miesiąca po nowiu w kwadrze liścia. Ułatwi im to prze-
trwanie zimy.

Cięcie trawników najlepiej przeprowadzać w kwadrze liścia, jeżeli pragnie-
my trawę wzmocnić, ścinana w kwadrze korzenia i uprawy będzie z kolei 
wolniej odrastać. 

Nawozić pola, ogrody ( ale nie rośliny) najlepiej w okresie oznaczonym linią 
przerywaną, szczególnie w dniach 8,9,10. 

Kwadra uprawy to również najkorzystniejszy okres dla prac uprawo-
wych, orek, kopania, wzruszania gleby, także niszczenia chwastów, 
tępienia szkodników na polach, w ogrodach, obejściach, wykonywa-
nia zabiegów higienicznych w piwnicach, zagrodach. Na tego rodzaju 
prace najlepiej wybierać jednak dni oznaczone motyczką. Wtedy też 
zakładać opaski lepne szerokości 10-15 cm i opaski z mchu m.in. 
przeciw kwieciakom. 

Ostatnie prace pielęgnacyjne przy ulach wykonywać najlepiej  do 13 i po 
28, zwłaszcza od 6 do 13.  Dokarmiać intensywniej ryby od 14 do 28. Do 
wędkowania najlepsze dni 1 i 2, od 15 do 23 oraz 26, 27 i 30 

Zbigniew Przybylak
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The Butterfly Effect; Dramat/Science-
Fiction/Thriller; czas 113 min. 
Reżyseria:  Eric Bress, J. Mackye Gru-
ber; Scenariusz:  J. Mackye Gruber, Eric 
Bress;  Obsada: Ashton Kutcher - Evan 
Treborn; Amy Smart - Kayleigh Miller; 
Elden Henson - Lenny Treborn; Melora 
Walters - Andrea Treborn

Evan Treborn (Ashton Kutcher) odkry-
wa, że zamieniając wspomnienia może 
odwrócić bieg swojego niezbyt udanego 
życia. Przypadkowo jednak zmienia też 
losy swoich najbliższych i to z jak naj-
gorszym skutkiem. Aby uchronić się 
przed śmiercią i połączyć z ukochaną, 
Evan musi odkryć wydarzenie ze swej 
przeszłości, które mu w tym pomoże.

BARAN 21.03-19.04
W najbliższym czasie będziesz mieć dużo okazji do zarobie-
nia dodatkowych pieniędzy. Nie bądź jednak chytry i mądrze 
wybieraj wśród propozycji, bo inaczej przecenisz swoje siły i możliwości. 
W życiu osobistym zajdą być może nieoczekiwane zmiany, ale możesz 
liczyć na wyrozumiałość partnera.

BYK 20.04-20.05
Nie podejmuj się zbyt pochopnie nowych zobowiązań, lepiej zajmij 
się rozwiązywaniem domowych problemów. Koniecznie sprawdzaj 
dokładnie wydatki i nie wydawaj pieniędzy na błahostki. Samotne 
Byki poznają kogoś podczas urlopu i być może stworzą udany związek.

BLIŹNIĘTA 21.05-21.06
W życiu zawodowym szykuje się podróż służbowa, podczas 
której nawiążesz sporo nowych znajomości. Przyda Ci się 
także Twoja umiejętność przekonywania do swoich racji. Pa-
miętaj jednak, że przemęczony organizm długo nie będzie funkcjonować. 
Koniecznie zadbaj o zdrowie.

Rak 22.06.- 22.07.
Otrzymasz nieoczekiwaną propozycję zmiany pracy. Jednak 
najpierw zapoznaj się z nowymi warunkami, obowiązkami i wy-
nagrodzeniem, a potem podejmij właściwą decyzję. Odwiedzi Cię 
ktoś z Twojej przeszłości i wprowadzi trochę zamieszania w życie uczuciowe. 

Lew 23.07.- 22.08. 
Masz dużo ciekawych pomysłów, rozpiera Cię energia i wszystko, 
czego się dotkniesz przynosi pozytywne efekty. Dobra passa nie 
opuści Cię jeszcze przez kilka dni. Nie marnuj czasu i wykorzystaj 
przychylność gwiazd. 

Panna 23.08.- 22.09.
Cały swój czas będziesz poświęcać codziennym, zwykłym spra-
wom i obowiązkom. Ktoś poprosi Cię o pomoc w rozstrzygnięciu 
sporu, ale nie daj się wciągnąć w prywatne sprawy przyjaciół. Lepiej 
zwróć uwagę na potrzeby swoich najbliższych.

Waga 23.09.- 22.10.
Pochłonie Cię życie zawodowe. Będziesz wszędzie się udzielać, 
podejmować nowe obowiązki, zawierać znajomości i odnawiać 
stare kontakty. Ale pamiętaj o utrzymywaniu dobrej kondycji, bo 
zdrowie ma się jedno. Koniecznie wypocznij. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
W najbliższym czasie czeka Cię mnóstwo spotkań towarzyskich. 
Dojdziesz do porozumienia z krewnymi i rozwiążecie stare pro-
blemy. Samotne Skorpiony mają szansę na spotkanie miłości od 
pierwszego wejrzenia. 

Strzelec 22.11.-21.12.
Czekają Cię dobre dni. Poradzisz sobie z kłopotami w pracy, a dzięki 
wyczuciu i przebojowości masz szansę na awans i podwyżkę. Sprawy 
finansowe ułożą się po Twojej myśli i będziesz mógł zrealizować 
swoje plany i zamierzenia.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Będziesz mieć niewielkie problemy w pracy. Najlepiej od razu wyjaśniać 
nieporozumienia i nie odkładać ich na później. Uważaj na „szczerych 
i oddanych przyjaciół”, bo to przez nich możesz mieć wiele nieprzy-
jemności. Czasem warto być dyskretnym i nie zwierzać się nikomu. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Trwa dobra passa. Wykorzystaj nadchodzące dni na załatwienie spraw 
urzędowych. Spróbuj szczęścia w grze losowej lub jakimś konkursie. 
Będziesz mieć okazję do zarobienia dodatkowych pieniędzy, co 
znacznie podreperuje Twój budżet domowy. Poświęć więcej uwagi 
bliskim. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Jeżeli nie ulegniesz pod naporem przeciwności losu i się nie 
poddasz, masz szansę na zmianę swojego życia osobistego 
i zawodowego. To wszystko jest w zasięgu Twoich możliwości, 
ale zaufaj sobie. Samotne Ryby zakochają się ze wzajemnością. 

H O R O S K O P Kino NIWA 
ZAPRASZA

27-29 SIERPIEŃ godz. 19.15
„AMNEZJA”

Twisted (USA, 2004) Thriller czas 97 min.
„AMNEZJA”

Twisted (USA, 2004) Thriller czas 97 min.
„AMNEZJA”

Reżyseria:  Philip Kaufman; Scenariusz:  Sarah Torp; Obsada: Ashley Judd - 
Jessica Shepard, Samuel L. Jackson - John Mills, Andy Garcia - Mike Delmarco, 
David Strathairn - Dr Melvin Frank, Russell Wong - Porucznik Tong

Jessica Shepard (Ashley Judd), inspektor policji po niedawnym awansie, szuka 
seryjnego zabójcy. Szokiem jest dla niej odkrycie, że jego ofiarą padają 
mężczyźni, z którymi niedawno łączyło ją łóżko. Śledztwo gmatwa się coraz 
seryjnego zabójcy. Szokiem jest dla niej odkrycie, że jego ofiarą padają 
mężczyźni, z którymi niedawno łączyło ją łóżko. Śledztwo gmatwa się coraz 
seryjnego zabójcy. Szokiem jest dla niej odkrycie, że jego ofiarą padają 

bardziej, gdy jej partner (Andy Garcia) zaczyna zachowywać się dziwnie, 
mężczyźni, z którymi niedawno łączyło ją łóżko. Śledztwo gmatwa się coraz 
bardziej, gdy jej partner (Andy Garcia) zaczyna zachowywać się dziwnie, 
mężczyźni, z którymi niedawno łączyło ją łóżko. Śledztwo gmatwa się coraz 

a komendant (Samuel L. Jackson) musi odebrać sprawę Jessice, która staje 
bardziej, gdy jej partner (Andy Garcia) zaczyna zachowywać się dziwnie, 
a komendant (Samuel L. Jackson) musi odebrać sprawę Jessice, która staje 
bardziej, gdy jej partner (Andy Garcia) zaczyna zachowywać się dziwnie, 

się w niej główną podejrzaną. Wszystkie poszlaki wskazują na nią i Jessica 
zaczyna podejrzewać, że sama jest zabójcą, którego szuka.

27-29 SIERPIEŃ godz. 17.00
„KRÓL ARTUR”

27-29 SIERPIEŃ godz. 17.00
„KRÓL ARTUR”

27-29 SIERPIEŃ godz. 17.00

King Arthur (USA,Irlandia, 2004) Akcja/Przygodowy czas 130 min.

Reżyseria:  Antoine Fuqua; Scenariusz:  David Franzoni, John Lee Hancock; 
Obsada: Clive Owen - Król Artur, Keira Knightley - Ginewra, Ioan Gruffudd 
- Lancelot, Stephen Dillane - Merlin, Mads Mikkelsen – Tristan

2-6 WRZESIEŃ godz. 17.00
„ROGATE RANCZO”

Home on the Range (USA, 
2004) Bajka animowana, 
Home on the Range (USA, 
2004) Bajka animowana, 
Home on the Range (USA, 

czas 76 min.

Reżyseria:   Will Finn, 
John Sanford; Scena-
riusz:   Will Finn, John 
Sanford

Wyjęty spod prawa 
Alameda Slim planuje 
przejęcie farmy Patch 
of Heaven prowadzonej 
przez Pearl. Poznawszy 
jego niecne plany trzy waleczne krowy: Madzia, pani Calloway i Grace, 
postanawiają, w obronie swego dotychczasowego sposobu życia, ochro-
nić farmę przed przestępcą. Do akcji wciągają też inne zwierzęta. Razem 
zamierzają schwytać poszukiwanego listem gończym bandytę i zdobyć 
wyznaczoną za niego nagrodę. Taki sam zamiar ma tajemniczy łowca 
nagród, Rico.

3-5 WRZESIEŃ godz. 19.00
„EFEKT MOTYLA”
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OGŁOSZENIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym zależy na utrzymaniu 
dobrej kondycji fizycznej i zdrowia, do udziału w ćwiczeniach gim-
nastycznych prowadzonych pod okiem absolwentki AWF, które 
rozpoczną się w sierpniu, w poniedziałki i piątki o godz. 19.00, na 
Hali Sportowej w Nasielsku. Należy zabrać ze sobą dobry humor, strój 
i lekkie obuwie oraz karimatę lub kocyk.
     Zapraszają

mgr Anna Skrzynecka 
oraz Kierownik Hali Sportowej, Andrzej Malon

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT

W schronisku w Chrcynnie czeka na nowych, 
dobrych panów
Bonzo – czarny pod-
palany pies o ładnej 
sylwetce i inteligentnym 
spojrzeniu.

tel. 022 784 05 34

ADOPTUJ PIESKA ZE SCHRONISKA

IV LIGA MAZOWIECKA SENIORÓW
Wyniki 1 kolejki
MLKS ŻBIK NASIELSK – SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC
Wyniki 1 kolejki
MLKS ŻBIK NASIELSK – SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC
Wyniki 1 kolejki

2:1
MAZUR KARCZEW – KSP POLONIA II WARSZAWA 1:2
GLKS NADARZYN -  NADNARWIANKA PUŁTUSK 0:2
KORONA GÓRA KALWARIA – KS PIASECZNO 1:6
KASZTELAN  SIERPC – KS ŁOMIANKI 3:1
OLIMPIA WARSZAWA – POGOŃ SIEDLCE 0:0
PILICA BIAŁOBRZEGI – WISŁA II PŁOCK 3:4
NAREW OSTROŁĘKA – KS WARKA 1:2
DOLCAN ZĄBKI  - DELTA  WARSZAWA  - przełożony na 18.08.2004 

Wyniki 2 kolejki
WISŁA II PŁOCK - MLKS ŻBIK NASIELSK
Wyniki 2 kolejki
WISŁA II PŁOCK - MLKS ŻBIK NASIELSK
Wyniki 2 kolejki

1:1
KSP POLONIA II WARSZAWA - NAREW OSTROŁĘKA 1:2
NADNARWIANKA PUŁTUSK – KORONA GÓRA KALWARIA
KSP POLONIA II WARSZAWA - NAREW OSTROŁĘKA
NADNARWIANKA PUŁTUSK – KORONA GÓRA KALWARIA
KSP POLONIA II WARSZAWA - NAREW OSTROŁĘKA

3:0
KS PIASECZNO - KASZTELAN  SIERPC 4:3
KS ŁOMIANKI - OLIMPIA WARSZAWA 2:1
POGOŃ SIEDLCE - PILICA BIAŁOBRZEGI 2:1
DELTA WARSZAWA - KS WARKA 0:1
SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC – DOLCAN ZĄBKI 0:2
MAZUR KARCZEW - GLKS NADARZYN 0:1
DOLCAN ZĄBKI - DELTA WARSZAWA - mecz I kolejki przełożony 
  na 18.08.2004 
Wyniki 3 kolejki
MLKS ŻBIK NASIELSK – POGOŃ SIEDLCE
Wyniki 3 kolejki
MLKS ŻBIK NASIELSK – POGOŃ SIEDLCE
Wyniki 3 kolejki

2:1
GLKS NADARZYN - KSP POLONIA II WARSZAWA 1:0
KORONA GÓRA KALWARIA - MAZUR KARCZEW 0:1
KASZTELAN SIERPC - NADNARWIANKA PUŁTUSK 2:5
OLIMPIA WARSZAWA – KS PIASECZNO 3:3
PILICA BIAŁOBRZEGI - KS ŁOMIANKI 2:1
DOLCAN ZĄBKI - WISŁA II P ŁOCK 7:0
KS WARKA - SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC 1:0
NAREW OSTROŁĘKA - DELTA WARSZAWA 1:0
Mecz zaległy z 1 kolejki
DOLCAN ZĄBKI - DELTA WARSZAWA 3:0

TABELA PO 3 KOLEJCE

PKT. BRAMKI ZW. R. P.

1. DOLCAN ZĄBKI  9 12: 0 3 0 0

2. NADNARWIANKA PUŁTUSK  9 10: 2 3 0 0

3. KS WARKA  9 4:1 3 0 0

4. KS PIASECZNO 7 13:7 2 1 0

5. MLKS ŻBIK NASIELSK 7 5: 3 2 1 0

6. NAREW OSTROŁĘKA  6 4: 3 2 0 1

7. GLKS NADARZYN 6  2: 2 2 0 1

8. POGOŃ SIEDLCE  4  3:3 1 1 1

9. WISŁA II PŁOCK 4  5:11  1 1 1

10. PILICA BIAŁOBRZEGI  3  6: 7 1 0 2

11. KSP POLONIA II WARSZAWA 3  3:4  1 0 2

12. MAZUR KARCZEW 3  2:3  1 0 2

13. KASZTELAN SIERPC  3  8:10 1 0 2

14. KS ŁOMIANKI  3  4:6 1 0 2

15. OLIMPIA WARSZAWA 2  4:5 0 2 1

16. SZYDŁOWIANKA SZYDŁOWIEC 0  1:5 0 0 3

17. DELTA WARSZAWA 0  0:5 0 0 3

18. KORONA GÓRA KALWARIA  0 1:10 0 0 3

ZAPRASZAMY
KIBICÓW ORAZ CHĘTNYCH DO UDZIAŁU 

W TURNIEJU SZACHOWYM Z CYKLU 

GRAND PRIX
MAZOWSZA PÓŁNOCNEGO

Termin rozgrywek: 29.08.2004 godzina 10.00

Miejsce: HALA SPORTOWA UL. STASZICA1

System Rozgrywek: 7 RUND - 30 MINUT NA ZAWODNIKA

NAGRODY RZECZOWE UFUNDOWAŁ URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU

ORGANIZATORZY:
URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU; KS „SPARTA” NASIELSK
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Powodzie pod górami

Według prognoz, które stawiałem 
posługując się dawnymi regułami te-
goroczne lato miało być dosyć obfite 
w opady deszczu, zapowiadałem nawet możliwość powodzi, zwłaszcza na 
terenach podgórskich. I niestety, przepowiednie sprawdziły się. W końcu 
lipca kilka  ulewnych dni sprawiło, że wezbrały liczne górskie potoki oraz 
rzeki i sporo miejscowości, pól oraz zagród zostało zalanych. 

Prognoza na wrzesień

Wrzesień tego roku powinien być stosunkowo suchy, pogodny. Nie będzie 
brakować dni ciepłych, przyjemnych, charakterystycznych dla polskiej złotej 
jesieni. Opady i dni pochmurne będą rzadkie, za to dosyć licznie pojawiać się 
będą poranne mgły. W pierwszej dekadzie miesiąca może przejść fala burz, 
opadów, ale potem  zrobi się dosyć ciepło i sporo dni będzie pogodnych. 
Jeżeli napłynie powietrze z północy na początku drugiej dekady noce już 
mogą być bardzo chłodne. W połowie miesiąca  więcej dni pochmurnych,  
zmiennych, możliwe deszcze a nawet burze.  Potem przybywać powinno 
dni ładnych, pogodnych. Dosyć słonecznie, sucho, pogodnie również  przed 
pełnią 28. Noce będą wtedy chłodne, możliwe lokalne przymrozki, rankami 
silne mgły. W  końcu miesiąca nastąpi pogorszenie pogody, będzie więcej 
chmur i zdecydowanie chłodniej. 

Prognoza dodatkowa. Obserwujemy pogodę na początku drugiej de-
kady miesiąca. Jeżeli wtedy jest dosyć słonecznie, ciepło, sucho, wyżowo 
istnieje szansa, że taka aura utrzyma się przez kolejne 3-4 tygodnie.

Z.PRZYBYLAK

Na „żółciowe” boleści...
Bardzo pomocne okazują się kuracje czarną 
rzodkwią. Potrzeć drobno niewielki korzeń. 
Zmieszać z oliwą lub olejem (najlepiej na 
rzodkwią. Potrzeć drobno niewielki korzeń. 
Zmieszać z oliwą lub olejem (najlepiej na 
rzodkwią. Potrzeć drobno niewielki korzeń. 

zimno tłoczonym) i odrobiną soku z cytryny. 
Zmieszać z oliwą lub olejem (najlepiej na 
zimno tłoczonym) i odrobiną soku z cytryny. 
Zmieszać z oliwą lub olejem (najlepiej na 

Łyżkę rzodkwi zjadać przed każdym posił-
kiem. Kuracja winna trwać 20-30 dni.

ZBIGNIEW PRZYBYLAK

OGŁOSZENIA DROBNE
Tłumaczenia - język rosyjski, tłumacz przysięgły Celina 
Stasiukiewicz, tel. (085) 676 00 80, 0501 265 198
Sprzedam m4 IV piętro w Nasielsku tel. 0605 38 78 95
Wynajmę mieszkanie (kawalerkę) w Nasielsku lub w Pieścirogach, 
tel. 0607 284 236
Wynajmę mieszkanie 1 lub 2 pokoje w Nasielsku lub okolicy, 
tel. 0888 052 699
Sprzedam garaż z blachy perforowanej o wymiarach 3x5. 
Cena 1350 zł, tel. 691 26 63
Młode małżeństwo z dzieckiem pilnie poszukuje mieszkania do 
wynajęcia, tel. 0888 742 586
Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia w Nasiel-
sku, tel. 0504 36 36 44
Sprzedam drewno opałowe. Wólka Zalewska, tel. 0504 904 128
Skup królików ogrodowych, tel. 0698 623 063
Kupię każdą ilość drewna: brzoza, topola, olszyna, dąb, 
tel. 0503 509 079
Punkt kopulacyjny, Nasielsk, ul. P.O.W. 160, Bogdan 
Piekarzewski
Sprzedam mieszkanie, 46m2 na osiedlu Starzyńskiego, 
tel. 0607 681 564, kontakt po 1900

Sprzedam gospodarstwo rolne 1,35 ha, okolice Nasielska, 
tel. 023 693 17 18, po 1800

Poszukuję lokalu do wynajęcia na parterze, w centrum Nasielska, 
powierzchnia od 50 do 150 m2, tel. 0601 223 483
Wynajmę mieszkanie 1 lub 2 pokojowe w Nasielsku, 
tel. 0697 238 636
Sprzedam mieszkanie własnościowe M3 50 m2, ul. Piłsudskiego, 
tel. 023 693 14 04, 0600 417 230, po 1800

Kupię mieszkanie dwupokojowe w Nasielsku, tel. 0600 376 938
Młode małżeństwo poszukuje mieszkania lub domu do wynajęcia 
w Nasielsku lub Pieścirogach, tel. 0692 809 060
Sprzedam działkę 3000 m2, przy ul. Wrzosowej w Starych Pieści-
rogach, tel. 693 07 54
Sprzedam Opla Ascona, 1,6 benzyna na części, tel. 693 07 54
Spzredam mały ciągnik ogrodniczy (jugosł.), w komplecie: przy-
czepka, pług dwuskibowy, kosiarka, glebogryzarka i opryskiwacz, 
tel. 022 793 18 81

KURACJE DOMOWE

PROGNOZA POGODY 
NA WRZESIEŃ 

Niechaj żyją Państwo Młodzi 
w szczęściu i radości, 

niech im czas życia słodzi 
kwiat wiecznej miłości.

niech im czas życia słodzi 
kwiat wiecznej miłości.

niech im czas życia słodzi 

Beacie i Radkowi Kasiakom z okazji ślubu 
życzą

   Dorota i Gabriel Perczyńscy z dziećmi
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Miejsce na reklamę Twojej firmy

zadzwoń 023 691 23 43



Przygotowania do obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Szkoły Podsta-
wowej w Budach Siennickich, w budynku zbudowanym z inicjatywy lokalnej 
społeczności, oraz nadania jej imienia Pierre’a de Coubertina trwały przez 
cały rok szkolny 2003/2004 . 
Najwięcej czasu i wysiłku wymagały prace modernizacyjne. Dzięki zaanga-
żowaniu dyrektora, grona pedagogicznego, pracowników obsługi, rodzicówi 
sympatyków szkoły, przy finansowym wsparciu Burmistrza i Rady Miejskiej, 
wykonano: wymianę okien, nową elewację budynku, odnowiono sale 
lekcyjne, wykonano też wiele prac mających na celu zagospodarowanie 
terenu wokół szkoły m.in.: ogrodzenie, ogródki skalne, kwietniki, chodniki, 
„zielona szkoła”.
Jeszce w marcu br. do absolwentów szkoły dotarł list od Komitetu Organizacyj-
nego Obchodów Jubileuszu. Napisano w nim m.in.: „(...)Każdy z Was pozostawił 
Jeszce w marcu br. do absolwentów szkoły dotarł list od Komitetu Organizacyj-

„(...)Każdy z Was pozostawił 
Jeszce w marcu br. do absolwentów szkoły dotarł list od Komitetu Organizacyj-

tu cząstkę siebie. Myślimy, że spośród lat, które minęły, chwile spędzone w 
szkole są miłym wspomnieniem. Szkoła nadal służy następnym pokoleniom. 
Otwiera każdemu dziecku „wielkie okno na świat”. Warto byłoby, aby zbliża-
jące się obchody 50-lecia dały możliwość spotkania po latach pokoleniom 
wychowanków.(...)”. 
jące się obchody 50-lecia dały możliwość spotkania po latach pokoleniom 
wychowanków.(...)”. 
jące się obchody 50-lecia dały możliwość spotkania po latach pokoleniom 

Absolwenci nie tylko chętnie deklarowali swój udział w 
uroczystości, ale także wspomogli to przedsięwzięcie finansowo.

Red.

Tablicę pamiątkową od absolwentów szkoły wykonał 
Wiesław Bożym właściciel zakładu kamieniarskiego 
w Budach Siennickich.

Od września br. szkoła w Budach Siennickich będzie nosiła 
imię Pierre’a de Coubertina, inicjatora nowożytnych igrzysk 
olimpijskich.

Przygotowania do obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Szkoły Podsta-

Tuż przed jubileuszem


